Magyar Pálinka Lovagrend Egyesülete
ALAPSZABÁLYA
Alapító tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben foglaltak alapján
egyesületet (továbbiakban: Egyesület) hoznak létre, amelynek alapszabályát a következőkben
állapítják meg:
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Az Egyesület teljes neve: Magyar Pálinka Lovagrend Egyesülete. Az Egyesület rövidített
neve: Pálinka Lovagrend.
2. Az Egyesület székhelye: 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 13-15.
3. Az Egyesület alapításának éve: 2004.
4. Az Egyesület önálló jogi személy, amely a Fővárosi Bíróság által történő nyilvántartásba
vétellel jön létre.
5. Az Egyesület működése a Magyar Köztársaság területére terjed ki, feladatait, célkitűzéseit
és egész működését a Közgyűlés (alakuló ülés) által elfogadott jelen Alapszabály
rendelkezéseinek megfelelően látja el.
6. Az Egyesület hivatalos nyelve: magyar.
7. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat
nem veszélyeztetve végez. A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a
létesítő okiratban meghatározott tevékenységre fordítja.
8. Az Egyesület címere, emblémája: 1. számú melléklet szerint.
9. Az Egyesület mottója: „Barátság és Szerelem egyik, mint másik, Pálinkával együtt
egészségre válik!”
10. Az Egyesület viselete: 2. számú melléklet szerint.
11. A ruha és az emblémák viselésének szabályait a Lovagi Tanács állapítja meg.
12. Az Egyesület bélyegzője: körbélyegző, közepén a Pálinka Lovagrend és az alapítás éve
(2004.).
II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI ÉS FELADATAI
1. Az Egyesület fő célkitűzése, hogy a Magyarországon közfogyasztás céljából termelt
minőségi pálinkákat megismertesse a világgal. Ennek során rendezvények
szervezésével, támogatásával kíván hozzájárulni a pálinka előállításához, a
magyarországi idegenforgalom fejlesztéséhez. Népszerűsíti hazánk gasztronómiáját,
öregbíti a magyar pálinka előállítás, forgalmazás, vendéglátás hírnevét, valamint a
mérsékelt és kulturált italfogyasztást, s ennek megfelelően a minőségi italfogyasztás
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irányába befolyásolja a fogyasztói szokásokat. Az Egyesület feladata a pálinka
előállító vállalkozások jó hírének öregbítése, a pálinkák történelmi hagyományainak
ápolása, a pálinka ismertségének növelése, a pálinka, mint életérzés népszerűsítése. Az
Egyesület az ország ezer éves hagyományait kívánja megismertetni a mai kor
emberével, s ez által méltó helyre emelni a magyarországi pálinkát.
2. E célokat nyereség- és haszonszerzési cél nélkül, Egyesület formájában végzi.Az
Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt, tőlük támogatást nem fogad el.
3. Az Egyesület az 1. pontban összegzett fő célkitűzéseinek megvalósítását a következő
szabályok alapján végzi.
III. TAGSÁGI VISZONY, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
1. Az Egyesület tagjai lehetnek:
a. rendes tagok,
b. tiszteletbeli tagok.
2. Az Egyesület nyilvántartott tagsággal rendelkezik. Rendes tagja lehet bármely
büntetlen előéletű magyar vagy külföldi állampolgár, aki betöltötte a 18. életévét,
elfogadja az Egyesület célkitűzését és alapszabályát, rendszeresen fizeti az Egyesületi
tagdíjat és felvételét a Közgyűlés jóváhagyja.
3. Tiszteletbeli tagokká olyan természetes személyeket lehet választani, akik az
Egyesületi célok megvalósítása során, vagy az Egyesület létrehozása, működése
érdekében különleges érdemeket szereztek. A tiszteletbeli tag, felvételi kérelmét a
Lovagi Tanács bírálja el és hagyja jóvá egyszerű szótöbbséggel.
4. A belépési kérelemnek a következő lényeges kellékeket kell tartalmaznia:
a. Belépő tag neve, azonosító adatai
b. Szándéknyilatkozat a tagsági viszony létesítéséről és kötelezettségvállaló
nyilatkozat arra nézve, hogy az Egyesület Alapszabályát megismeri, betartja,
továbbá a megállapított tagdíjat megfizeti.
A belépési szándékot az Egyesület által rendelkezésre bocsátott belépési nyilatkozat
kitöltésével és aláírással kell bejelenteni. A tagfelvételi kérelem csak akkor érvényes, ha
legalább két fő egyesületi tag, mint támogató, aláírásával támogatja a jelentkezőt. A tagjelölt
felvételéről a Közgyűlés dönt. A tagsági viszony a Lovagi Eskü letételével, az Oklevél és az
Igazolvány átvételével veszi kezdetét. A Lovagi Eskü szövegét, a Lovaggá ütés eljárás rendjét
a Lovagi Tanács állapítja meg.
A felvételt elutasító határozat ellen fellebbezni nem lehet. A tagfelvételi kérelmet minimum
két év elteltével lehet újra kezdeményezni.
Az Egyesület Lovagi Tanácsa tiszteletbeli taggá választhatja azokat a magyar, illetve külföldi
állampolgárokat, akik az Egyesület célkitűzéseit elfogadták, és kiemelkedő tevékenységet
végeznek a pálinka népszerűsítése érdekében. Tiszteletbeli taggá választásra bármely tag
javaslatot tehet.
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A tisztségviseléshez és a tagsághoz való jogot bizonyító okmányokat az Egyesület a Gyulai
Nemzetközi Kisüsti Pálinka Fesztiválon ünnepélyes keretek között adja át. Az átadó a
Lovagrend Elnöke.
5. Az Egyesület rendes tagjának jogai:
a. Részt vehet az Egyesület közgyűlésein, rendezvényein, tevékenyen részt
vállalhat a szakmai munka alakulásában, elbírálásában.
b. A Közgyűlésen felszólalhat és indítványozhat.
c. Tisztségre választhat, választható.
d. Igényt tarthat az Egyesület működésével kapcsolatos tájékoztatásra.
e. Javaslatot, panaszt tehet, amelyre az Egyesület illetékes szervének 30 napon
belül választ kell adnia.
Az a tag, aki a Lovagi Tanács által előírt határidőben nem rendezi tagsági díját, jogait nem
gyakorolhatja. A Lovagi Tanácsnak joga van az ilyen tagok tagsági viszonyát felfüggeszteni,
és a fegyelmezetlen viselkedést tanúsító tagokat kizárni.
6. Az Egyesület rendes tagja köteles:
a. Az Egyesület alapszabályát és határozatait megtartani, szakmai tudásával,
ötleteivel, személyes közreműködésével az Egyesület munkáját elősegíteni.
b. Az Egyesület tevékenységében, rendezvényein legjobb tudása szerint részt
venni, különösen az általa elvállalt feladatokat és megbízásokat teljesíteni, az
évenkénti Közgyűlésen megjelenni. (a közgyűlés a Gyulai Nemzetközi Kisüsti
Pálinka Fesztivál keretein belül kerül megrendezésre, minden év áprilisában).
c. A Közgyűlés által megállapított tagdíjat pontosan (rendszeresen és időben)
befizetni.
7. A tiszteletbeli tag jogai és kötelezettségei:
a. A tiszteletbeli tag az Egyesület Közgyűlésén tanácskozási joggal vesz részt.
b. A tiszteletbeli tag mentesül a tagdíjfizetés kötelezettsége alól.
c. A tiszteletbeli tag köteles az Egyesület alapszabályának és egyéb
szabályzatainak, továbbá a Közgyűlés által hozott határozatok betartására.
8. A tagság megszűnik:
a. A természetes személy tag halálával.
b. A tag kilépésével. A tag az Egyesületből bármikor kiléphet, de a már befizetett
tagsági díjat nem követelheti vissza. A kilépési szándékot a Lovagi Tanácsnak
írásban kell bejelenteni.
c. A tag törlésével. Törölni kell a tagok sorából azt, aki írásbeli felszólítás
ellenére sem tesz eleget a tagdíjfizetési kötelezettségének.
d. A tag kizárásával. A tagot jelenlétében, meghallgatva a Lovagi Tanács zárja ki,
ha a tag az Egyesület céljaival tartósan ellentétes tevékenységet folytat, aki
megsérti az alapszabályt, a Lovagrend nevében bármilyen politikai vagy annak
felfogható megnyilvánulást tesz, aki botrányt okoz, aki visszaél tagsági
viszonyával. A kizárásról, annak okáról a Lovagi Tanács, írásban értesíti az
érintett tagot. Az értesítésnek tartalmaznia kell, hogy az értesítés
kézhezvételétől számított 30 munkanapon belül az érintett tag, az Egyesület
elnökének címezve a Lovagi Tanács határozata ellen a Közgyűléshez
fordulhat. A Közgyűlés határozatáig a tag tagsági viszonya felfüggesztésre
kerül.
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e. Az egyesület megszűnésével.
9. Az egyesület tagdíja:
a. A rendes tagok belépéskor egyszeri 25.000,- Ft belépési tagdíjat kötelesek
megfizetni.
b. Az alapítás évében az éves rendes tagdíj 10.000,- Ft, amit az alapítás évét
követően, az éves költségvetéssel összhangban a Közgyűlés állapít meg.
IV. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE
1. A Közgyűlés
a. Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a tagok összességéből áll. A
Közgyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni. A Közgyűlés helye: a Gyulai
Nemzetközi Kisüsti Pálinka Fesztivál. Ideje: minden év áprilisa a Fesztivál ideje alatt.
b. Az Egyesület közgyűlésén minden rendes tag egy szavazattal rendelkezik.
c. Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, ha a tagok 1/3-a az ok és cél megjelölésével
ezt kéri.
d. A Közgyűlést a Lovagi Tanács hívja össze.
e. A Közgyűlés helyét, időpontját és napirendi pontokat, a Közgyűlést megelőzően
legalább 60 nappal a tagokkal írásban közölni kell. A Közgyűlés határozatképes, ha
azon tagok 50%-a + 1 fő jelen van. Amennyiben a határozatképtelenség miatt
Közgyűlés az eredeti napirendi pontok vonatkozásaiban a megjelentek számára
tekintet nélkül is határozatképes, amennyiben a távolmaradás jogkövetkezményére a
meghívóban a tagot figyelmeztették. A Közgyűlést az Elnök távolléte esetén az
Ügyvezető-elnök vezeti. A Közgyűlés szavazatait nyílt szavazással, egyszerű
szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt.
f. Legalább kétharmados szótöbbség szükséges az alapszabály módosításához, valamint
ahhoz, hogy az Egyesület kimondja feloszlását vagy más társadalmi szervezettel való
egyesülését.
g. Kizárólag az Egyesület hatáskörébe tartozik:
- Az alapszabály módosítása.
- Az Egyesület feloszlása, vagy más társadalmi szervezettel való egyesülése.
- A Lovagi Tanács tagjainak, az Elnök, az Ügyvezető-elnök, a Főpohárnok, a
Ceremóniamester és a Nagykövetek megválasztása és visszahívása.
- Az éves tagsági díj összegének és a fizetés időpontjának meghatározása.
- Az éves költségvetés és mérleg elfogadása.
- A Lovagi Tanács éves munkatervének, beszámolójának megvitatása és jóváhagyása.
- A Lovagi Tanács által kizárt tag fellebbezésének elbírálása.
- Feloszlás esetén dönt a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó vagyonról.
- Dönthet mindazokban a kérdésekben, amit a jogszabály és jelen Alapszabály a
Közgyűlés, mint legfőbb egyesületi szerv hatáskörébe utal.
- A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, és azt a jegyzőkönyvvezető és a
Közgyűlés által megválasztott 52 fő hitelesítő írja alá.
2. Fővédnök: személyével rangot ad az Egyesületnek, szükség szerint reprezentál.
3. Lovagi Tanács (Elnökség)
A Lovagi Tanács összetétele: Nagymester (Elnök), Kancellár (ügyvezető-elnök),
Főpohárnok (szakmai igazgató), Ceremóniamester (kommunikációs igazgató),
Kincstárnok (pénzügyi igazgató) és a Nagykövetek.
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A Lovagi Tanács létszáma legfeljebb 21 fő lehet. A megalakuláskor a létszám: 12 fő.
A Lovagi Tanács feladata:
a. Gondoskodik a Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról. Jelentősebb kérdésekben a
Közgyűléstől állásfoglalást kér.
b. Szervezi és irányítja az Egyesület munkáját, tevékenységéről a Közgyűlést
rendszeresen tájékoztatja.
c. Egyes feladatok ellátására munkabizottságokat hoz létre.
d. Lovagi tagjait a Közgyűlés nyílt szavazással választja meg 5 éves időtartamra.
e. A Lovagi Tanács szükség szerint, de évente legalább 4 alkalommal ülésezik. Az
üléseit az Elnök hívja össze írásban, a napirend közlésével. Az Elnökséget 30 napon
belül össze kell hívni, ha azt – a cél megjelölésével – bármely tagja kéri.
f. Az Egyesület határozataiba, éves beszámolójába, és egyéb a szervezet működésével
kapcsolatosan keletkezett iratokba bármely tag betekinthet, saját költségén másolatot
készíthet a Lovagi Tanács bármely tagjával történt előzetes egyeztetést követően.
g. A működési szabályzatát maga alkotja meg.
h. A Lovagi Tanács kiemelt feladatai:
- Éves munkaterv szerint a Közgyűlések között az Egyesület irányítása.
- A Közgyűlés előkészítése, összehívása, a napirendre tűzött anyagok előkészítése és a
napirendi pontok összeállítása.
- Az Egyesület vagyonának kezelése, az éves költségvetés elkészítése.
- A tagfelvétel bírálata. Tagság nyilvántartása, tájékoztatása.
- A tagok működésére, illetve magatartására vonatkozó etikai kódex összeállítása.
- Az éves beszámoló elkészítése, a Közgyűlés elé terjesztése.
- Az Egyesület egyéb szervei éves beszámolóinak elfogadása.
- Javaslattétel a Közgyűlés felé tiszteletbeli tagok választásáról.
- A ruha, az embléma viselés szabályainak megalkotása.
- A Lovagi Eskü szövegének, a Lovaggá fogadás eljárás rendjének megállapítása.
A Lovagi tanács határozatképes, ha tagjainak ¾ része jelen van. Határozatait egyszerű
szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata
dönt. Az ülésekről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet az Elnökség 2 tagja hitelesít.
A Lovagi Tanács tagjai tevékenységüket ellenszolgáltatás nélkül végzik.
4. Az Egyesület képviselete:
Az Egyesületet, harmadik személlyel szemben az Elnök önállóan képviseli.
5. Az Egyesület tisztségviselői:
a. Nagymester (Elnök)
- §Az Egyesület hazai és nemzetközi képviselete.
- Elnöklés a Közgyűlésen és a Lovagi Tanács ülésein.
- A Közgyűlés vagy a Lovagi Tanács által elfogadott üzleti ügyek jegyzése.
b. Kancellár (Ügyvezető-elnök)
Feladata:
A Közgyűlés és a Lovagi Tanács vezetésében (az elnök akadályoztatása esetén) teljes
jogkörrel helyettesíti az elnököt, szervezi és irányítja az Egyesület munkáját.
c. Főpohárnok (Szakmai igazgató)
Feladata:
Az Egyesület céljainak megvalósításával összefüggő szakmai feladatok irányítása.
d. Ceremóniamester (Kommunikációs igazgató)
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Feladata:
A Lovagrend
megszervezése.

kommunikációjának

irányítása,

az

Egyesület

rendezvényeinek

e. Kincstárnok (Pénzügyi igazgató)
Feladata:
A Lovagrend gazdasági ügyvitelének ellenőrzése. A kancellárral együttes aláírással
utalványozási joggal rendelkezik.
f. Nagykövetek
Feladatuk:
Az Egyesület céljainak megvalósításában, a Lovagi Tanácsban való személyes
Közreműködés, az Egyesület jó hírének ápolása.
6. Összeférhetetlenségi szabályok:
A Közgyűlés és a Lovagi Tanács határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki
vagy akinek a közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b. pont), valamint élettársa (továbbiakban
együtt: hozzátartozó) a határozat alapján:
a. kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b. bármely más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
V. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE
1. Az Egyesület megszűnik feloszlással, más társadalmi szervezettel való egyesüléssel,
feloszlatással, illetőleg megszűnésének megállapításával.
2. Az Egyesület megszűnéséről csak az Egyesület Közgyűlése dönthet a leadott
szavazatok legalább kétharmados többségével.
3. Az Egyesület feloszlása esetén – az esetleges hitelezők kielégítése után – vagyonáról a
vonatkozó jogszabályoknak megfelelő Közgyűlési döntés szerint kell rendelkezni.
VI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
1. Az Egyesület gazdálkodása:
a. Az Egyesület tagdíjakra, támogatásokra alapozva éves költségvetés alapján az
egyesületekre vonatkozó gazdálkodási, számviteli és pénzügyi előírások szerint
gazdálkodik.
b. Az Egyesület – célja megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében –
gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytathat, amely azonban nem lehet ellentétes
az Egyesület céljaival.
Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerint üzleti könyveket kell
vezetni és azokat az üzleti év végén le kell zárni. Az üzleti év végével a képviselő az
egyesület gazdálkodásáról a Közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről
vagyonkimutatást készít.
A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy a keletkezett nyereséget,
illetve annak mely részét hogyan használja fel figyelemmel arra, hogy az Egyesület
tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel, az csak a jelen alapszabályban rögzített
tevékenységre fordítható.
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2. A Egyesület felett a törvényességi felügyeletet a Fővárosi Főügyészség gyakorolja.
3. Az Egyesület létrejöttéhez a Fővárosi Bíróság nyilvántartásba vétele szükséges.
4. Azokban a kérdésekben, amelyekről az alapszabály nem rendelkezik, a Polgári
Törvénykönyv, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni.
Záradék:
Ezt az újraalkotott alapszabályt az Egyesület Közgyűlése 2004. március 10-én a Fővárosi
Bíróság 16. Pk. 60.207/2004/1. számú végzésében szereplő szükséges pontosítások,
kiegészítések teljes körű figyelembe vételével fogadta el.
Budapest, 2004. március 10.
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